
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES KANCELARII PRAWNEJ FRACKOWIAK LAW 
 

§ 1 
[DEFINICJE] 

Ilekroć w Polityce używa się wymienionych poniżej i pisanych z wielkiej litery terminów, należy przez 
nie rozumieć w odpowiednim przypadku i liczbie: 

ADMINISTRATOR – Adam Frąckowiak Kancelaria Radcowska, ul. Miła 5/2, 60-586 Poznań, zwany dalej 
także „Kancelarią”, NIP: 7791963714, REGON: 300691153. 

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Kancelarią lub która odwiedza Stronę 
Internetową frackowiaklaw.pl; 

POLITYKA – niniejsza polityka prywatności; 
 
STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Kancelarii dostępna pod adresem internetowym: 
frackowiaklaw.pl; 

§ 2 

[PRYWATNOŚĆ KLIENTÓW] 

Kancelaria przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów. Gromadzone dane 
są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług doradztwa prawnego 
i prowadzeniem marketingu własnych produktów i usług, a w zakresie plików cookies w celu 
usprawnienia działania domeny frackowiaklaw.pl. 

§ 3 

[WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI] 

Wszelkie materiały, w tym w szczególności w zakładce BLOG, zamieszczone są jedynie w celu 
informacyjnym i nie stanowią porady prawnej w żadnej konkretnej sprawie. Zajęte przez autorów 
stanowiska stanowią wyraz ich własnych poglądów i nie mogą być utożsamianie z poglądami 
jakichkolwiek podmiotów trzecich, z którymi autorzy współpracują na jakiejkolwiek zasadzie.  Autorzy 
przywiązują wagę do rzetelności zamieszczanych materiałów, jednak nie mogą zagwarantować, że 
okażą się one przydatne w konkretnej sprawie, w której w razie potrzeby każdorazowo zaleca się 
uzyskanie indywiduaknej opinii prawnej.  

§ 4 

[OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. 
2. We wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można 

skontaktować się z Administratorem pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres: 
a.frackowiak@frackowiaklaw.pl. 

3. W przypadku świadczenia usług doradztwa prawnego na rzecz Klienta, Administrator 
przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, 
kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, 
NIP, dodatkowe dane ściśle związane z przedmiotem usługi. 

4. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości o nowościach i produktach, 
Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres poczty elektronicznej. 

5. W przypadku odwiedzenia domeny frackowiaklaw.pl Administrator przetwarza pliki cookies. 



6. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy 
prawne: 
a. zawarcie i wykonanie umowy z Klientem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku osób 

fizycznych reprezentujących Klientów będących osobami prawnymi – art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO, 

b. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych i innych obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
d. obsługa zapytań kierowanych przez Klienta nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy 

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
e. wysyłka wiadomości email o nowościach i usługach, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 

6 ust. 1 lit. a RODO. 
7. Odbiorcami danych osobowych są: operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, urzędy skarbowe, 

inne kancelaria prawne współpracujące z Administratorem, hostingodawca, podmioty 
świadczące usługi księgowe i inni podwykonawcy związani z Administratorem umową 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Administrator będzie korzystał z danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji 
zlecenia wynikającego z zawartej umowy. 

9. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości o nowościach i usługach, 
Administrator będzie korzystał z danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. 

10. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres wynikający z przepisów 
podatkowych. 

11. Administrator może również przetwarzać dane osobowe dla celów ustalenia lub dochodzenia 
roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń. 

12. Osobie, które dane osobowe są przetwarzane przysługują  następujące prawa związane z 
przetwarzaniem: 
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy 

Administrator przetwarza dane osobowe oraz o zakresie danych osobowych posiadanych 
przez Administratora, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców danych 
osobowych; 

b. prawo do uzyskania kopii danych osobowych; 
c. prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; 
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych; 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
f. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody 

lub na podstawie umowy w systemach informatycznych Administratora; 
g. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec 

przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora; 
h. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 

prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

i. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
13. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem drogą pisemną 

lub mailową na wskazane wyżej adresy. Administrator może skorzystać z wszelkich 
rozsądnych środków w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która występuje z żądaniem 
skorzystania ze swych praw. Administrator będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, 
możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. 

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu ze strony 
Kancelarii na zapytanie Klienta, zawarcia i realizacji umowy oraz otrzymywania wiadomości o 
nowościach i usługach. 

 



§ 5 

[Cookies] 

1. Na Stronie Internetowej Kancelarii stosowane są pliki „cookies” w celu prawidłowego 
funkcjonowania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień „cookies” oznacza, iż 
odwiedzający ją wyraża zgodę na zapisanie plików cookies na swoim urządzeniu.  

2. Pliki „cookies” są to krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie 
lub innym urządzeniu, na którym wyświetlana jest Strona Internetowa. Mogą być odczytywane 
przez Administratora oraz przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług 
Administrator może korzystać (np. Google). „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny 
numer. Więcej informacji na temat plików „cookies” można uzyskać na stronie 
www.allaboutcookies.org. 

3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach: 
- […]. 

4. Na Stronie Internetowej stosowane są dwa zasadnicze typy plików „cookies”: „sesyjne” (session 
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). 

5. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do 
czasu opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). 

6. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w 
parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego Stronę 
Internetową. 

7. W ustawieniach przeglądarki internetowej istnieje możliwość uzyskania informacji, w jaki sposób 
zapobiec akceptowaniu nowych „cookies” przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, 
aby informowała o fakcie otrzymania nowych „cookies” oraz w jaki sposób całkowicie wyłączyć 
możliwość przechowywania plików „cookies” na dysku twardym i jak zapobiec domyślnemu 
akceptowaniu plików „cookies” w danej przeglądarce. 

8. Istnieje możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu 
do informacji gromadzonych w plikach „cookies”, za pomocą ustawień oprogramowania 
zainstalowanego w wykorzystywanym urządzeniu końcowym (w szczególności ustawień 
przeglądarki internetowej) lub konfiguracji usługi. 

9. W przypadku wyłączenia obsługi plików „cookies” zachodzi ryzyko, że niektóre funkcje lub usługi 
na Stronie Internetowej nie będą funkcjonować prawidłowo. 
 

§ 6 
[Postanowienia końcowe] 

1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator 
nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych 
stronach. 

2. Polityka obowiązuje od 1 października 2020 r. 

 

 

http://www.allaboutcookies.org/

